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Købmanden i Provence 
 

Et bymenneske på landet - Af Palle K. Johansen 
 Instruktøren Eric Guirado har lavet en film, der fortæller historien om de små landsbyer og den 
kørende handelsmand, der bringer købmandsvarer til de gamle mennesker i det kuperede Provence. 
Det er en fortælling om en snart svunden praksis og de problemer, der kan følge i kølvandet.  
 Antoine (Nicolas Cazalé) er den ene af handelsmandens to sønner, der for mange år siden 
forlod dette lille samfund. Man fornemmer, at han og broderen har uoverensstemmelser med faderen, 
og at disse aldrig er blevet løst. Den anden søn, François (Stephan Gillian Tillié), har slået sig ned i 
landsbyen i nærheden af forældrenes butik som frisør og lever et tilsyneladende godt liv med kone, 
hus og bil.  
 

 
 
 Da faderen slutte, kommer Antoine hjem for at give sin mor en hånd med forretningen. Antoine 
tager en nabo-veninde med, for at hun kan få luftforandring og få ro til at komme i gang med sine 
studier. Vi oplever en fin beskrivelse af dynamikken mellem de håbefulde sønner og en far, der er 
bitter over sit liv og skuffet over sine sønner.  
 Antoine er ikke glad for arbejdet, og alt tegner til, at varekørslen til de landsbyernes få kunder 
bliver en fiasko. Med Claire (Clotilde Hesme) som inspirerende medhjælp viser det sig, at der alligevel 
er muligheder for både varekørslen og for Antoine. Hun sætter i bogstaveligste forstand kulør på 
hverdagen og viser, at der er både menneskelig varme og fine relationer at bygge på, når de kommer 
rundt og møder kunderne. Gennem kærligheden til hende, ændres Antoines syn på livet. Han oplever 
gradvist, at han alligevel trives i dette miljø.  
 Man sidder tilbage efter denne lille søde historie med fine billeder af autentiske landsby-
skikkelser med deres følelser af forladthed og ensomhed midt i dette turisme-skønne Provence. En 
virkelighed, som filmen kommer nænsomt ind på, og som turisten oftest kun ser på afstand.  
 
Le fils de l’épicier - Frankrig 2007 - Instr.: Eric Guirado - Manus: Eric Guirado, Florence Vignon - 
Medv.: Nicolas Cazalé, Clothilde Hesme, Daniel Duval, Jeanne Goupil, Liliane Rovère, Stéphan Guérin-
Tillié - 96 min. - Biografpremiere d. 5/12 2008 - Udlejning/pressebilleder © Sunrise Film 
 http://www.cinemazone.dk/review.asp?id=6959&area=2 
 http://www.eyeforfilm.co.uk/review/the-grocers-son-film-review-by-jennie-kermode  


